
Z Á P I S 

24. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 5. listopadu 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 

Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Alena Krejčová,  

  Mgr. Petr Lintner, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluveni: Mgr. Michal Pánek 

Jednání 24. schůze rady města zahájil a řídil starosta města Ing. Jindřich Bláha. Po uvítání 

všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého programu 

jednání. 

Rada města schválila tento program jednání: 

1. Rekonstrukce domu čp. 1/I (prohlídka objektu)   

2. Návrh rozpočtu města na rok 2020 

3. SLMS, s. r. o. – změna rozpočtu na rok 2019  

4. Rekonstrukce smuteční síně 

5. SMS, s. r. o. – žádost o zakoupení vozidla 

6. ZŠ Komenského – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 

7. Pozemky, smlouvy 

a) KT/23/2019 – KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo (zpracování 

žádosti o dotaci – „Nástavba Senior-domu Soběslav“) 

b) KT/24/2019 – Rumpold, s. r. o., Tábor – smlouvy na zjištění odpadového hospodářství 

města v roce 2020 

c) OOSM/94/2019 – JS VISION, s. r. o., Soběslav – smlouva o smlouvě budoucí  

o věcném břemeni (služebnosti inž. sítě na pozemku p. č. 579/15 v k. ú. Chlebov) 

d) OOSM/96/2019 – České dráhy, a. s., Praha – kupní smlouva (nádražní výpravní 

budova) 

      8.   Různé 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 23. jednání RM ze dne 22. října 2019 

žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Michal Turek a Mgr. Petr 

Valeš.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rekonstrukce domu čp. 1/I 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

V rámci tohoto bodu si členové RM prohlédli dokončenou budovu čp. 1/I na náměstí 

Republiky v Soběslavi.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/291/2019.  

2.  Návrh rozpočtu města na rok 2020 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ  

Příloha: FO/20/2019 

Předložen návrh rozpočtu města na rok 2020. Předložený návrh předpokládá příjmy ve výši 

167.832.033 Kč a výdaje ve výši 176.754.283 Kč. Návrh zahrnuje nejdůležitější investiční 

akce – realizaci bruslařské dráhy a předprostoru před gymnáziem v Soběslavi.  

Členové RM měli k předloženému návrhu následující připomínku: 
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 navýšení částky v kapitole sport a zájmová činnost – kapitálové výdaje – vybudování 

nových dětských hřišť z plánovaných 600 tis. Kč na 1.100 tis. Kč. 

Starosta města dále odpověděl na jednotlivé dotazy členů RM.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/292/2019.  

3.  SLMS, s. r. o. – změna rozpočtu na rok 2019 

Předložil: Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, s. r. o.  

Příloha: Návrh změny rozpočtu 

Předložen výše uvedený návrh změny rozpočtu na rok 2019.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/293/2019.  

4.  Rekonstrukce smuteční síně 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: OOSM/97/2019; Soupis víceprací a méněprací 

V souvislosti s blížícím se ukončením rekonstrukce smuteční síně předložen návrh dodatku č. 

1 ke smlouvě o dílo s firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, obsahující soupis víceprací a 

méněprací spolu s prodloužením termínu dokončení z 31. 10. 2019 na 15. 11. 2019.  

Dále předložen návrh smlouvy o dílo s firmou Jiří Novák, Soběslav, na pořízení nových 

dubových lavic do smuteční síně.  

Po dokončení rekonstrukce uskuteční RM prohlídku smuteční síně.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/294/2019, 24/295/2019.   

5.  SMS, s. r. o. – žádost o zakoupení vozidla 

Předložil: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o. 

Příloha: Žádost o souhlas k zakoupení vozidla VW CADDY - combi 

Předložena výše uvedená žádost o souhlas s nákupem osobního vozidla a dále žádost o 

souhlas s odprodejem stávajícího ojetého vozidla zn. KIA prostřednictvím autobazaru.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/296/2019.  

6.  ZŠ Komenského 20, Soběslav – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného 

finančního daru (společnost WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha – úhrada obědů) 
Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/95/2019 

Předložena výše uvedená žádost ředitele ZŠ Komenského Mgr. J. Holase.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/297/2019.  

7.  Pozemky, smlouvy 

KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo (zpracování žádosti o dotaci – 

„Nástavba Senior-domu Soběslav“) 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/23/2019 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/298/2019.  

Rumpold, s. r. o., Tábor – smlouvy na zajištění odpadového hospodářství města v roce 

2020 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/24/2019; Návrh OZV č. 4/2019  
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Předložen přehled příjmů a nákladů odpadového hospodářství města v letech 2014 – 2019, 

diskuse nad důvody zvyšování finanční ztráty hrazené městem.  

Předloženy návrhy smluv na svoz komunálního odpadu, zajištění separovaného sběru a 

provozu sběrného dvora pro rok 2020.  

Dále předložen návrh cen svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní 

subjekty pro rok 2020. Ceny jsou totožné jako v roce 2019.  

V návaznosti na minulé jednání předán členům RM návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku 

za komunální odpad obsahující připomínky MVČR. Tento návrh bude předložen na 

prosincovém jednání ZM.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/299/2019, 24/300/2019, 

24/301/2019, 24/302/2019.  

JS VISION, s. r. o., Soběslav – smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni 

(služebnosti inž. sítě na pozemku p. č. 579/15 v k. ú. Chlebov) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/94/2019 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Zřízení věcných břemen bude za 

jednorázovou úplatu ve prospěch města ve výši 1.000 Kč + DPH na dobu neurčitou.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/303/2019.  

České dráhy, a. s., Praha – kupní smlouva (nádražní výpravní budova) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/96/2019 

V návaznosti na minulé jednání RM předložen návrh výše uvedené kupní smlouvy.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/304/2019.  

8.  Různé 

Vyjádření města k potřebnosti sociální služby (Farní charita Tábor) 

Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 

Příloha: SZO/7/2019 

Předložena žádost Farní charity Tábor o vyjádření města Soběslavi k potřebnosti sociálních 

služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.   

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/305/2019.  

Obsazování bytů v DPS 

Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 

Příloha: SZO/8/2019 

Předložen návrh sociálně zdravotní komise RM ze dne 30. 10. 2019 na obsazení uvolněného 

bytu v Domě s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici čp. 745/III.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/306/2019. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Zajištění slavnostního novoročního ohňostroje, který se uskuteční 1. 1. 2020 od 18:00 

hodin.  

Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se: 

 Jednání se zástupkyní Kavárny na cestě, a dohodě o umístění stánku s občerstvením na 

náměstí Republiky v Soběslavi od 30. 11. 2019.  
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Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Informace o změně nájemce kavárny v budově městského kina od 1. 11. 2019. Novým 

nájemcem je společnost Kavárna na cestě.  

 Informace o změně rezervačního systému vstupenek v městském kině.  

Mgr. Petr Lintner 

 Informoval o opakovaném získání vědeckého ocenění pro děti „Česká hlavička“ 

studentem gymnázia p. Jakubem Váchou.  

Mgr. Alena Krejčová 

 Tlumočila prosbu občana města o opravu komunikace u garáží na sídlišti Svákov. 

Místostarosta města – oprava byla zajištěna koncem minulého týdne prostřednictvím 

SMS, s. r. o.  

Michal Turek 

 Informoval o článku Bc. M. Bučinského, jako člena komise IT RM a člena 

zastupitelstva města Soběslavi, o činnosti komise, který bude zveřejněn v prosincovém 

čísle Hlásky. Článek je dle předsedy komise v rozporu se závěry jednání komise. 

Reakce předsedy bude uveřejněna současně s tímto článkem a bude projednána na 

příštím jednání komise.  

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  

 

 


